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Sammanfattning 

Denna rapport utgör det avslutande momentet på programmet 
Produktutveckling 180hp vid Blekinge Tekniska Höskola. 
 
Rapporten kommer behandla framtagning av en nykonstruktion för fixturering 
av propellerblad i en bearbetningsmaskin. 
 
Arbetet hart gjorts i samarbete med företaget Xylem Water Solutions 
Manufacturing AB i Lindås. 
 
Arbetet har mynnat ut i ett konceptförslag och en rapport som projektgruppen 
för inköp och uppstart av den nya maskinen kommer kunna ta del av och 
använda som underlag vid detaljkonstruktionen av den faktiska fixturen som 
kommer tillverkas. 

 
Figur 1 – Slutresultatet från arbetet 

Den största delen i detta arbetet har lagts på alla de steg som har varit 
nödvändiga att göra för att kunna komma fram till slutresultatet. Möten, 
intervjuer, dialoger med handledare, operatörer och tekniker för att ta del av 
tips och åsikter för att kunna ta fram ett fungerande koncept. 
 
Nyckelord:  
Fixtur, Fixturering, Konstruktion, Propeller, Propellerblad, 
Maskinbearbetning 
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Abstract  

This report constitutes the final step at the program Product Development 
180hp at Blekinge Institute of Technology. 
 
The report will include development of a new design for fixturing propeller 
blades in a processing machine. 
 
The project has taken place in cooperation with the company Xylem Water 
Soloutions Manufacturing AB in Lindås. 
 
The work has come to a proposal for a concept and a report that the project 
group for purchasing and start-up of the new machine can take part of and 
will be able to use as a foundation for the actual fixture that will be 
manufactured. 

 
Figur 2 – Final result from the project 

The biggest part of this project has been with all the necessary work done 
researching to be able to come up with the final result. Meetings, interviews, 
dialogue with mentor, operators and technicians to take part of their feedback 
and opinions required to make a functional concept. 
 
Keywords:  
Fixture, Fixturing, Construction, Propeller, Propeller Blade, Machining 
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Förord  

Jag vill tacka företaget Xylem Water Solutions Manufacturing AB för att jag 
har fått chansen att göra mitt kandidatarbete hos dem. Särskilt tack till Martin 
Lindvall som har varit min handledare på företaget och Mats Walter som har 
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Notationer 

M Moment  [Nm] 

r Radie  [mm] 

d Diameter  [mm] 

μ Friktionskoefficient [-] 

F Kraft  [N] 

ε  [°] 

P Gängstigning  [mm] 

φ  [°] 

s Nyckelvidd [mm] 
 
 
Indexeringar 

v Vridande (moment) 

F Axial (kraft) 

m Medel (radie el. diameter) 

h Frigående håldiameter 

 
Förkortningar 

DPD Dynamic Product Development 

PVS Produktverkstad för avloppspumpar 

PVT Produktverkstad för Tunga sortimentet 

PVB Produktverkstad för mindre sortimentet 

PVX Produktverkstad för mixrar (omrörare) 
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Ordlista 

Enhet Ett färdigt paket med fyra propellerblad monterade 
 på ett nav. 

Trimning  Propellerbladen fräses runt den yttre främre kanten 
 av bladet för att bättre slå sönder oönskade material 
 som går in i pumpen. Denna fräsning kallas 
 trimning. 
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1 Inledning 

I detta inledande stycke beskrivs företaget där arbetet har utförts, bakgrund till 
projektet, mål och syfte med projektet och lite kort vad arbetet kommer 
behandla. 
 
 
1.1 Företagspresentation 

Idag heter företaget Xylem Water Solutions AB. [4] År 1901 köptes det lilla 
gjuteriet som 1912 skulle få namnet Lindås Gjuteri och Formfabrik AB av 
Peter-Alfred Stenberg. 1917 Togs företaget över av Stenbergs äldsta söner. 
Tage Stenberg stannade i företaget till sin död 1968 då bolaget såldes till 
amerikanska ITT. 
 
1929 fick man kontakt med ingenjören Hilding Flygt och började tillverka 
Flygts pumpar i Lindås. 
 
Namnet Xylem Water Solutions antogs år 2011 då företaget delades upp i tre 
fristående bolag. Xylem Water Solutions innehåller bland annat gamla 
företaget Flygt. 
 
Idag har Xylem-koncernen nästan 13 000 anställda uppdelade i över 150 
länder där alla på ett eller annat sätt jobbar efter sloganen ”att lösa vatten” (på 
eng. Let’s solve water). Koncernen jobbar med tre stora områden inom vatten: 
analys, rening och transport. I Lindås är största delen transport. 
 
Fabriken i Lindås har ca 1200 anställda och tillverkar pumpar i en serie av 
olika prestanda från 15 l/s till över 5000 l/s. 
 
Fabriken i Lindås är indelad i ett antal produktverkstäder. PVB tillverkar små 
avloppspumpar, PVS tillverkar medelstora avloppspumpar, PVT tillverkar de 
största avloppspumparna och PVX tillverkar omrörare som istället för att 
flytta vatten, håller vatten i rörelse.  
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1.2 Bakgrund 

På avdelningen PVT finns idag maskinen Mandelli 7 som propellerbladen 
tillverkas i. Maskinen är en fleroperationsmaskin med 4,5 axlar. En halv axel 
på grund av att maskinen kan ställa verktygshuvudet antingen vertikalt eller 
horisontalt, men inget där emellan. Maskinen har stått på företaget sedan 
1991. 
 
Mandelli 7 ska ersättas med en nyare maskin som både är snabbare och 
möjliggör andra bearbetningsmetoder då den både är fullt simultant 5-axlig 
och har svarvfunktion. Svarvfunktionen i den nya maskinen kommer 
möjliggöra att man även tillverkar naven till propellerenheten i samma maskin 
som man kör bladen. I dag görs det i två olika maskiner.  
 
Tanken med den nya maskinen är att den i huvudsak kommer fyllas med 
artiklar från Mandelli 7 samt maskinen bredvid. 
 
 
1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att effektivisera produktionen av propellerbladen. 
Detta ska ske genom konceptframtagning av en ny typ av fixturering. Flera 
mål har tagits fram för projektet: 
 
Mål 1: Möjligt att kunna tillverka fyra stycken propellerblad i en 
uppspänning. Idag ser det lite olika ut för de olika storlekarna. Vissa blad 
bearbetas två och två och vissa ensamma. 
 
Mål 2: Fixturen ska konstrueras på ett sådant vis att åtkomst av alla 
bearbetningsytor är möjliga i en uppspänning. Även detta ser lite olika ut idag 
för de olika storlekarna som tillverkas. Vissa går att köra både trimning, 
innerkontur och borrning i en uppspänning, och vissa har en individuell fixtur 
för endast trimning. Fräsningen av ytterkonturen sker alltid när bladen är 
monterade på navet. 
 
Mål 3: Handhavandet för operatören ska bli enklare. Idag kan ett färdigt 
propellerpaket köras i upp till 12 operationer. Målet är att få ner det till tre. 
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1.3 Problemställning 

Ett färdigt koncept för för fixturering ska tas fram. Där ska samtidig komplett 
bearbetning av fyra stycken propellerblad med artikelnummer 580 14 xx vara 
möjlig. I konceptet ska ingå uppspänning av propellerblad samt förberedelse 
för snabbväxling mellan olika artiklar som varierar i storlek. Konceptet ska 
vara utformat på ett sådant vis att nedskalning av fixturen till att passa mindre 
blad med liknande utseende ska kunna göras. 
 
 
1.5 Avgränsning 

Arbetet kommer göras med hänsyn till de allra största bladen som körs idag. 
Detta för att testa maskinernas och fixturernas ytterligheter. Fungerar det på 
de största bladen fungerar det för de mindre bladen. 
 
Arbetet går ut på att ta fram ett koncept för hur fixturen skulle kunna se ut. 
Företaget själva bestämmer när väl maskinen köps in om de vill använda 
konceptet eller inte. 
 
 
1.6 Produktutvecklingsmetodik 

För uppdraget har DPD-metoden (Dynamic Product Development) [3] 
tillämpats. Vid DPD arbetar man på ett dynamiskt och resurseffektivt sätt 
genom att man lägger resurserna där de behövs mest för stunden. 

DPD låter teamet växla mellan olika faser i utvecklingsarbetet fram och 
tillbaka både för att kunna spara tid och för att kunna göra ett ännu bättre 
slutresultat. Eftersom slutresultatet i detta uppdrag ska bli ett koncept och inte 
en färdig produkt så kommer mer tid läggas på datainsamling, utvärdering och 
modellering än riktiga användartester av slutresultatet.  

För att nå ett bra slutresultat med arbetet har BAD, PAD, MAD och CAD 
tillämpats i den ordningen. Det innebär att man först jobbar i huvudet och 
tänker ut lösningar (BAD- Brain Aided Design). Idéerna som dyker upp 
skissar man upp på ett papper (PAD – Pencil Aided Design) för att inte 
glömma bort dem och för att försöka göra saker tydligare. Sedan kan, om 
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möjligt, modeller tas fram för att visualisera i tre dimensioner hur resultatet 
blir (MAD- Model Aided Design). Avslutningsvis ritas komponenterna upp i 
en CAD-programvara (Computer Aided Design). Här görs detalj och 
sammanställningsritningar för att få en tydlig bild av hur detaljerna ser och för 
att kunna tillverka det. 
 
 
1.7 Datainsamling 

Insamling av informationen som krävs för att kunna utföra arbetet kommer i 
huvudsak ske genom mailkontakt och intervjuer med personerna som jobbar i 
och kring maskinen där bladen tillverkas idag. 

Operatörerna har kunskaper om hantering, avvikelser och ergonomi kring 
bearbetningen som är väldigt viktig att ta till sig i ett utvecklingsarbete som 
detta. 
 
Produktionsteknikerna har de djupare kunskaperna om verktygsval, 
programmering av CNC-maskiner, varför produkterna är utformade som de 
är, och liknande. 
 
Möte med handledare från företaget har skett en gång per vecka för att 
säkerställa att arbetet forlöper som det ska och för att kunna ge värdefull 
återkoppling på vad som bör beaktas vid ett konstruktionsarbete av denna typ. 
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2 Pumpens funktion 

Som tidigare nämts så kommer arbetet fokusera på propellerbladen 580 14 xx. 
Dessa blad sitter i en propellerpump som heter 7121. 7121 är en stor maskin 
som väger 3800 kg och kan flytta ca 5000 l vatten per sekund [9] (se data i 
figur 4). 7121 är en av flera pumpar i Flygt-sortimentet som syns i bilden 
nedan. 

 
Figur 3 – Flygt propellerpumpar [9] 

 
Figur 4 – Propellerpumparnas kapacitet [9] 
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Propellerpumparna är bra vid applikationer där stora mängder vatten ska 
flyttas till en låg höjd. I figur 4 syns hur högt pumpen kan pumpa ur vattnet ur 
t. ex. en grop. Ur diagramet utläses att 7121 kan pumpa ca 12 m uppåt. 
 
Användningsområden för dessa maskiner kan vara: 

- Vid översvämningar 
- I reningsverk 
- För hantering av avloppsvatten 
- Vid bevattningsanläggningar 
- Vid vattenparker där vatten renas 
- Vid vattenbruk där pumpen ofta jobbar dygnet runt 

 
Dessa propellerpumpar bygger på Flygts ”N-Teknik” [9]. Detta innebär att 
pumpen är utrustad med ett pumphjul som är konstruerat för att förhindra 
igensättning av pumpen. När någon typ av förorening tar sig in i pumpen har 
hela pumphjulets axel möjlighet att röra sig uppåt för att släppa igenom stora 
partiklar utan risk att det fastnar i hjulet och pumpen stannar. 
 

 
Figur 5 - Adaptive N [9] 
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3 Fixturering 

[10] En fixtur används för att hålla fast och fixera ett arbetsstycke vid 
maskinbearbetning. En fixtur är oftast konstruerad för en typ av produkt som 
inte kan spännas upp i maskin med hjälp av de typiska hjälpmedeln som 
trebackschuck i en svarv, eller skruvstycke i en fräs. Även om arbetsstycket 
kan spännas upp i en typisk uppspänningsanordning finns det vinster att göra 
med en fixtur konstruerad för ändamålet. Repetitionsnogrannheten blir högre 
och verktygsåtkomsten kan bli bättre. Andra typer av fixturer kan användas 
vid t. ex. mätning och montering. 
 
Fixturen bör vara konstruerad för att minimera rörelser hos arbetsstycket så att 
önskad nogrannhet enligt tillverkningsunderlag kan uppfyllas, och för att 
minska slitage hos verktygen. En bra fixtur minimerar även deformationen på 
arbetsstycket genom att fixera detaljen på ett sådant sätt att den inte ändrar 
form när man sedan lösgör detaljen efter bearbetning. Även det skulle kunna 
leda till kvalitetsbrister hos den bearbetade detaljen. 
 
Om fixturen tillåter att arbetsstycket kan röra sig på olika sätt kommer inte 
arbetsstyckets nollpunkt stämma överrens med maskinens eller verktygets 
nollpunkt och därmed skapa en förskjutning för bearbetningen på detaljen. 
Detta kan kallas för lokaliseringsfel [11]. 
 
En metod för att förhindra lokaliseringsfel hos en detalj behandlas i rapporten 
Mahining fixture layout design for milling operation using FEA, ANN and 
RSM [10].  Där skriver författarna att tre mothåll och två spännpunkter alltid 
kan användas för uppspänning av block i fräsoperationer. Se exempel i 
figuren nedan. 

 
 

 

 

 

 

Figur 6 – Fixtureringsmetod [11]  
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4 Propellerbladen 

Nedan kommer en mer utförlig beskrivning av bladens egenskaper. 
 
 
4.1  Utformning 

 
Figur 7 – Översikt av blad 

I figuren ovanför syns på bladet till vänster att det har två gropar. Dessa 
gropar är gjutna i bladet endast för att man ska ha något att fixera bladen i vid 
uppspänning. Groparna är på baksidan av bladet vid drift av pumpen. De är 
alltså inte på den ytan som möter vattnet. Den ena gropen är rund och den 
andra är oval för att lättare träffa stöden på fixturen. Det är alltså den runda 
gropen som styr läget på bladet vid fixering. 
 
Det största bladet är cirka 400 mm brett och ungefär lika långt. Tjockleken 
varierar som synes i figuren ovanför. Ett blad väger ungefär 30 kg. 
 
 
4.2  Material 

Bladen finns i tre materialsorter: två olika rostfria stål och aluminiumbrons. 
Varianterna 08-25 är Aluminiumbrons. 
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4.3  Varianter 

Rapporten kommer behandla bladen 580 14 xx, alltså de största bladen. Det 
finns tre andra blad med samma utseende fast mindre. Dessa är: 574 12 xx, 
577 94 xx och 584 06 xx (i stigande ordning efter storlek). ”xx” är beroende 
av vad man ska bearbeta bladet till för variant.  
 
I rapporten har den största modellen av blad valts för att konceptet enkelt ska 
kunna skalas ner för att passa även de mindre bladen. 
 
Av bladen 580 14 xx finns ett antal varianter. Dessa visas i tabell 4.1. 

 
Tabell 4.1. De olika varianterna av bladen 580 14 xx 

 
Material: 

0467.5716.03 
Material: 

0344.2343.12 
Material: 

0344.2324.12 
 
α 

Variant Variant Variant 
08 58 28 S 40° 
09 59 29 S 41° 
10 60 30 S 42° 
11 61 31 S 43° 
12 62 32 S 44° 
13 63 33 S 45° 
14 64 34 S 46° 
15 65 35 S 47° 
16 66 36 S 48° 
17 67 37 S 49° 
18 68 38 S 50° 
19 69 39 S 51° 
20 70 40 S 52° 
21 71 41 S 53° 
22 72 42 S 54° 
23 73 43 S 55° 
24 74 44 S 56° 
25 75 45 S 57° 

 
Vinkeln α beskriver hur mycket bladet lutar på navet. Ju större variantnummer 
destå brantare står alltså bladet relativt horisonten.  
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I Figur 8 syns vinkeln α tydligare. 

 
Figur 8 – Vinkeln α för bladet läge i de olika varianterna 

För att åstadkomma de olika varianterna av bladen skiljer fräsningen på 
bladets innerkontur och borrningen i navet.  

α α
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5 Nuvarande system 

Idag så gör man flera moment med bladen som skulle kunna definieras som ej 
värdeskapande tid [2]. Ej värdeskapande tid är sådan tid som inte tillför något 
värde för kunden. Ett exempel på det är maskinställ. 
 
  
5.1  Uppspänning och mätning 

Idag  måste varje blad mätas upp i en mätmaskin innan det kan bearbetas. 
Detta görs för att det finns skillnader i gjutgodset som annars ger ett felaktigt 
färdigt blad då måtten till hålcentrum på infästningshålen hamnar fel. 
 
På bladets ritning syns att måtten till hålen utgår från den övre ytan på bladet. 
Eftersom man placerar bladen på tre stöd mot undre sidan av bladen så 
kommer den totala höjden på bladet variera mellan olika gjutningar. På grund 
av detta gör man idag en extra mätoperation innan man sätter upp bladet i 
maskinen för fräsning och borrning. I mätningen så bestämmer man om bladet 
är för tjockt eller om det lutar. Se bilaga 1 för ett sådant mätprotokoll. Är 
bladet för tjockt ändrar man nollpunkten i bearbetningsprogrammet och om 
det lutar så höjer man ett av stöden som bladet ligger på i den befintliga 
fixturen. 
 
Uppspänning av bladen i bearbetningsmaskinen sker idag på lite olika sätt. De 
bladen som studeras i denna rapport, 580 14 xx, sitter ensamt på en fixtur och 
går in i maskinen för bearbetning av innerkontur, borrning och trimning i en 
uppspänning. När det är färdigt monteras fyra blad på ett nav. Därefter går 
hela enheten in i maskinen för bearbetning av ytterkonturen, alltså propellerns 
rotationsdiameter. 
 
Då bladen i fråga sitter på en äldre modell av pump är det inte intressant att 
konstruera om bladen för att optimera uppspänningen.  
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6  Bearbetning 

Propellerbladen bearbetas var för sig innan de sätts ihop på ett nav. Detta nav 
svarvas idag i en intilliggande maskin. Navet borras också för att kunna fästas 
ihop med bladen. När bladen är monterade på navet kallas det för en ”enhet”. 
En enhet består av fyra stycken blad monterade på ett nav. 
 
 
6.1  Fräsning av innerkontur 

I Figur 9 illustreras fräsningen av innerkonturen på bladen genom de oranga 
strecken. Det är denna yta som måste fräsas för att den ska ligga emot navets 
koniska form. 
 
Idag fräses denna yta genom att man kör med en fullradiefräs som sitter i 
horisontal-led, man sidstegar cirka en millimeter per gång och kör uppifrån 
och ner och vice versa tills hela ytan är bearbetad.  
 
Förslaget med den nya maskinen är att man gör en så kallad valsfräsning här 
vilket betyder att man måste ha möjlighet att vrida maskinens verktygsaxel på 
ett sådant vis att fräsens sida tangerar ytan på bladet och direkt ger det önskad 
form. Den fräsmetoden ger både bättre yta och kortare bearbetningstid. 
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Figur 9 – Fräsning av bladets innerkontur 

 
 

6.2  Borrning 

Borrningen sker på samma yta som är innekonturen. Borrningen består av 
fyra hål och det är i dessa hålen som bladet sedan fästs i navet. Se Figur 10. 
 
I de två mittersta hålen eftermonteras Helicoil gänginsatser storlek M24 för 
skruvning i navet. De två yttersta hålen är brotschade enligt toleransen 
Ø20 S8 som är en presspassning. I dessa hål slår man i styrningar som hjälper 
till att ta upp sidledskraften bladen utsätts för när det arbetar. 
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Figur 10 – De borrade hålen 

 

 
Figur 11 – Helicoil [8] 
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6.3  Trimning 

Trimningen sker i ena hörnet av bladet och innebär att man gör den yttre 
främre kanten av bladet lite vassare för att pumpen inte ska sätta igen. Se 
figuren nedan. Trimningen hjälper alltså till att slå sönder oönskade partiklar 
som kommer med vattnet in i pumpen och som annars riskerar att orsaka 
stopp i maskinen. 
 

 
 

Figur 12- Trimmat blad 

 
I figuren till höger syns  
positionen för trimningen  
inringard med orange. Det är 
alltså denna ytan som möter vattnet 
när pumpen är i drift. 
 
Idag sker trimningen likt fräsningen 
av ytterkonturen med en fullradiefräs 
som flytter sig med små steg i sidled. 
 
Trimningen finns inte alltid med på färdig produkt  
och detta på grund av att det medför en liten prestanda- 
sänkning. Kunden väljer om bladen ska vara 
trimmade eller ej.  

Figur 13 – Här trimmas bladet 
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6.4  Fräsning av ytterkontur 

Fräsning av propellerns ytterdiameter är idag den sista operationen som görs 
innan en färdig enhet skickats vidare för montering. Fräsning av ytterkontur 
görs först när fyra propellerblad är monterade på ett nav. Man sätter alltså upp 
en hel enhet i maskinen och fräser runt om den för att paketet ska få önskad 
yttre rotationsdiameter. 
 
I framtida bearbetningen har man som ambition att fräsa även denna 
ytterdiameter per blad i innan det monteras som ett helt paket. Bladet ska 
alltså vara helt färdigbearbetat i en uppspänning. 
 
I bilden nedan visas vilken kant på bladet som bearbetas. 

 
Figur 14 – Fräsning av ytterkontur 
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7 Konceptframtagning 

Tillsammans med handledare togs i början av arbetet fram ett schema där det 
bestämdes att arbetet med framtagning av ett fixturkoncept till 
propellerbladen skulle delas in i olika faser. 
 
Arbetet deladess in i tre faser. Innan arbetet med fas 1 kunde påbörjas så 
behövdes viss data och information tas fram om tillverkning av dessa blad. 
Här nedan beskrivs innehållet i varje fas: 
 
Fas 1: Här bestämdes att fokus skulle läggas på hur bladen ska placeras på 
fixturen. Detta sågs som det mest kritiska av alla momenten och därför valde 
vi också att lägga mest tid i denna fas. 
 
Fas 2: I andra fasen ska ett koncept för fastspänning av propellerbladen tas 
fram. Här krävs också att ett koncept från fas 1 är valt att bygga vidare på. 
 
Fas 3: Detta är sista fasen av arbetet och här ska lösningen för koppling 
mellan maskinbord och fixtur tas fram. 
 
 
7.1  Fas 1 – Placering av blad 

I första fasen har uppdraget varit att till en början ta fram minst tre förslag på 
hur bladen skulle kunna placeras på fixturen. I detta steget kommer alltså till 
exempel spännjärn och andra tillbehör inte tas med. Det allra viktigaste här 
har varit att titta på verktygsåtkomsten för maskinen. 
 
Bottenplattan är ritad till Ø1280 för att visualisera maskinens begränsningar 
(med viss säkerhetsmariginal).  
 
Nedan kommer följa ett antal olika koncept och lite information om varje. I 
slutet av kapitel 7.1 kommer ett koncept att vara valt för att jobba vidare med. 
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7.1.1  Koncept 1 – Liggande blad 

Ett naturligt koncept för bearbetning av bladen. Fixturen består av fyra 
stycken symmetriskt utplacerade plattor där varje platta håller ett blad. 
 
Bladet ligger på plats tack vare tre stöd som kommer upp från bottenplattan. 
Stöden går i fixeringsgroparna som är gjutna i bladen. Bladens egenvikt håller 
bladet på plats på stöden innan man spänner fast dem.  

 
Figur 15 – Koncept med fyra liggande blad 
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7.1.2  Koncept 2 – Liggande blad 45° 

Konceptet liknar koncept 1 men med skillnaden att bladen sitter på en 
”backe”. Anledning till det är att det ökar verktygsåtkomsten vid trimningen 
av bladen. 
 
Konceptet försvårar laddning av bladen för operatören något då det kommer 
löpa stor risk att glida ur innan man hinner spänna fast det. Någon typ av 
kompletterande lyftverktyg är alltså nödvändigt här för att man ska kunna 
ladda bladen på ett bra och säkert sätt. 
 
Precis som i första konceptet hålls bladet underifrån av stöden som går i de 
förgjutna groparna i bladet. 

 

 
Figur 16 - Koncept med fyra liggande blad i 45° vinkel 
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7.1.3  Koncept 3 – Stående blad 

Det tredje konceptet ser lite annorlunda ut om man jämför med de andra två. 
Här har man inte gravitationen på sin sida när man ska ladda bladen, men man 
kan få en klar fördel åtkomstmässigt vid trimningsoperationen. Dock kommer 
det kräva ett ganska långt verktyg. Bladen sitter infästa på sidorna av ett torn. 
Bladen sitter i vertikal led vilket medför svårigheter vid laddning. 

 

 
Figur 17 – Koncept med fyra stående blad 
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7.1.4  Koncept 4 – Två blad 

Då det hela tiden har varit väldigt kritiskt att möjliggöra full åtkomst för 
verktygen vid bearbetning av alla ytor togs ett förslag fram där man kan köra 
endast två blad per operation. Här kan dock full verktygsåtkomlighet 
garanteras. Förslagen var tänkta att visa hur man kunde gått vidare om man 
inte kunde möjliggöra full bearbetning med fyra blad uppspända. 
 
Båda förslagen är baserade på de tidigare koncept 1 och 3. Skillnaden är att 
det är färre blad. 
 
45°-varianten finns inte med här för det finns ingen anledning att lägga bladen 
på det viset om man inte kan ha fyra stycken i samma fixtur. 
 

 
 

Figur 18 – Koncept med två liggande blad 
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Figur 19- Koncept med två stående blad 
 
 

7.1.5  Första utvärderingen 

Efter att de fyra ovan presenterade förslagen tagits fram sammankallades ett 
möte där uppdragsgivare, två produktionstekniker från avdelningen, 
maskinoperatör samt handledare för examensjobbet samlades och fick ta del 
av koncepten. För- och nackdelar med alla koncepten antecknades och 
förbättringsförslag togs med tillbaka för att implementera i nya förbättrade 
varianter av de framtagna alternativen för placering av bladen.  

 
Tabell 7.1. Utvärdering av förslag från fas 1 

 
Koncept # Fördel Nackdel 
Koncept 1 Laddning,  

Möjlighet till att 
bearbeta alla sidor 

Åtkomst vid trimning, 
Åtkomst vid 
fastspänningsdon, 
Längre verktyg 

Koncept 2 Åtkomst för verktyg 
Plats till spännjärn, 
Möjlighet till att 
bearbeta alla sidor 

Svår laddning, 
Tillverkningskostnader 
för fixtur, 
Längre verktyg 

Koncept 3 Möjlighet till att 
bearbeta alla sidor 

Långa verktyg, 
Svårare att ladda om 
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Koncept 4 Åtkomst Vill undvikas då det blir 
svårt att räkna hem ny 
maskin för två blad per 
fixtur. 

 
 
7.1.7  Koncept 1.1 – Vända liggande blad  

Detta konceptet kom fram under första utvärderingsmötet. Eftersom bladens 
referensyta inte är samma som groparna i gjutningen har man alltid fått 
kompensera för varierande godstjocklek från gjutningen när man spänt dem 
på det viset. Vänder man på bladen så gjutgroparna kommer uppåt eliminerar 
man detta problem genom att man fixerar bladen i höjdled genom att lägga 
upp dem på referensytan. Denna uppspänningsmetod gör att mätoperationen 
innan bearbetningen inte behövs och man får även bättre åtkomst för 
verktygen vid trimningen. 

 
Figur 20 – Koncept med vända liggande blad 
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7.1.8  Koncept 3.1 – Stående blad över varandra  

Koncept 3.1 kom också fram som ett förslag vid första utvärderingsmötet. 
Konceptet är en vidareutveckling av koncept 3. Man ser större möjlighet att 
komma åt med verktygen i denna typen av uppspänning, då det inte är några 
blad i sidled som blockerar på samma vis. Nackdelarna man ser här är 
laddning av blad och vidare konstruktion av spännjärn. 

 

 
Figur 21 – Koncept med dubbla stående blad 

 
7.1.9  Andra utvärderingen 

Vid andra utvärderingsmötet sammankallades samma grupp som tidigare för 
att föra en dialog kring koncepten 1.1 och 3.1.  
 
Tidigt vid detta möte klargörs att vi måste välja en väg att gå vidare nu, och 
ett koncept måste väljas.  
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Arbetet ska snart gå över i Fas 2, konstruktion av fastspänningsanordning av 
bladen. 
 
På mötet fastställs att ha bladen liggande horisontalt (koncept 1.1) har flest 
fördelar jämfört med att ha dem stående. De starkaste fördelarna är att 
laddning av bladen blir enklare för operatören och även konstruktionen av 
spännanordningen blir naturligare med koncept 1.1. 
 
 
7.1.10  Simulering av verktygsåtkomst 

För att på ett bra sätt kunna bedömma åtkomsten för verktygen vid de olika 
koncepten har en modell av en pinnfräs med Ø25 mm och längt 250 mm lagts 
in i cadmodellerna för de olika koncepten. Detta ger en tydligare bild om 
arbetet kommer vara genomförbart eller inte. I figuren nedan så är tre 
pinnfräsar inlagda och de ska illustrera fräsningen av innerkontur, ytterkontur 
och trimning. 
 

 
 

Figur 22. Pinnfräsar simulerar verktygsvägar 
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7.1.11  Prototypframtagning 

Under konstruktionsarbetet i Fas 1 så togs tidigt fram en modell i 15% skala 
av full storlek. Bottenplatta och stöd är tillverkade i en CNC-svarv respektive 
fräs av aluminium och bladet är en modell utskriven i en 3D-skrivare. 
Materialet i bladet är PLA-plast. Modellen har använts för att få en bättre 
uppfattning om hur verktygsvägar påverkas av olika placeringar av bladen på 
fixturplattan. 
 

 
 

Figur 23 – Modell av blad med stöd 
 

I slutet av Fas 1 gjordes även en prototyp av Koncept 1 i full skala. Detta 
testet gjordes för att testa hur bladen  skulle uppföra sig när man inte placerar 
stöden i de gjutna groparna utan de får ligga mot den släta ytan på ovansidan 
av bladen. 
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Figur 24 – Tillverkning av stöd i full skala 
 

Bottenplattan gasskärdes ut av verktygsavdelningen. Borrningen i 
bottenplattan och svarvning av stöd utfördes av undertecknad. I figuren nedan 
syns resultatet. Måtten på bottenplattan är 400x350 mm. Materialet i 
prototypen är stål S355JR. 
 

 
 

Figur 25 – Prototyp i full skala 
 

Resultatet från att ha testat lägga dit ett riktigt blad är att det skulle kunna 
glida av om man lägger dit det för hand. För att detta ska vara ett alternativ 
krävs antingen ett lyftverktyg som hjälper till att hålla bladet på plats medan 
operatören spänner fast det, eller något stöd inbyggt i fixturen som håller emot 
bladet från att glida av när det placeras på stöden. 
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7.1.12  Snabbkopplingssystem 

Vid diskussion med uppdragsgivare fördes snabbkopplingssystem, eller 
nollpunktssystem som det också kallas, på tal. Det är ett system som gör flera 
olika delsystem skulle kunna bytas ut snabbt och med en 
repetionsnoggrannhet på under 0,01 mm. Dessa finns från en mängd olika 
tillverkare och i flera olika utföranden. Här valdes att titta närmre på vad 
företaget Schunk hade att erbjuda [5]. 
 
Efter ett möte med en säljare från Schunk sågs fördelarna tydligare. Bilden 
nedan visar hur en enhet i nollpunktssystemet kan se ut. Säljaren tyckte att tre 
till fyra enheter som den nedan (NSE plus 138) per platta i fixturen (som har 
totalt fyra plattor) skulle vara lagom för att det ska sitta bra. Enheterna kostar 
cirka 10 000kr styck. Alternativet var att använda fyra stycken av modellen 
mini 90. De bygger bara 20 mm på höjden och kostar ca 7000 kr. 
 

 
 

Figur 26 – Nollpunktssystem från schunk [7] 
 

Tre till Fyra stycken sådana här enheter skulle alltså sitta under varje platta på 
grundfixturen. För att slippa bygga allt för mycket på höjden så skulle de 
fräsas ner lite i grundfixturplattan. Motsvarande sätter man en tapp på 
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undersidan av varje fixturplatta som går ner i hålet som syns i mitten av 
enheten på bilden ovan.  
 
Systemet styrs sedan med hjälp av tryckluft. När trycklyft kopplas på så 
släpper enheten sin tapp och plattan blir lös. 
 
I illustrationen nedan syns hur kopplingen av luften skulle ske per platta. Den 
blå ramen är plattan, de blå cirklarna är snabbkopplingsenheter, de svarta 
linjerna är luftslangar och de svarta pilarna är en kontakt där luften kan brytas 
för att låsa systemet. Varje enhets luft är parallellkopplad till en enda slang 
som sedan låser eller låser upp alla enheter samtidigt. 

 
 

Figur 27 – Kopplingsschema luftsystem 
 

En stor fördel med att låsa systemet genom att ta bort luften är att tryckluft 
inte behövs i maskinen, alltså genom fixturen, utan det räcker med att man har 
tillgång till det när man ska rigga om utanför maskinen. 
 
Anledningen att fyra enheter valdes var att fler anläggspunkter skulle fås 
under varje platta. Har man flera nollpunktsenheter som i detta fallet används 
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olika tappar där den första styr läget, den andra styr rotationen och de andra 
hjälper till att hålla hela systemet neråt. 
 
 
7.1.12  Resultat Fas 1 

Det som är fastställt i Fas 1 är: 
- Bladen ska ligga ner horisontalt på fixturen. 
- Det ska vara fyra blad på fixturplattan. 
- Bladen ska ligga ”upp-och-ner” med groparna i gjutgodset uppåt. 
- Bladen ska hållas uppe av tre fasta stöd. 
- Fixturen kommer vara indelad i fyra ”plattor” där varje är utbytbar för 

att köra andra storlekar av blad på samma grundfixtur för att hålla nere 
tillverkningskostnader och utrymme för förvaring. Någon typ av 
snabbkopplingssystem kommer användas till detta. 

 
Dessa resultat kommer tas med vid vidare utveckling av ett 
fastspänningsystem och slutligen en koppling mellan fixtur och maskinbord. 
 
 
7.2  Fas 2 – Fastspänning av blad 

Ett koncept från första fasen är valt och nu går arbetet vidare till nästa steg. 
Nu ska ett antal koncept tas fram för fastspänning av bladen. 
 
FEM-beräkningar kommer göras främst för att mäta deformation hos 
spänndonet då det är viktigt att det inte rör sig allt för mycket när man drar 
fast ett blad. 
 
De olika koncepten kommer sedan utvärderas av samma grupp och med 
samma metod som tidigare. 
 
Till sist kommer ett färdigt förslag implementeras i det redan påbörjade 
konceptet mot en färdig produkt. 
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7.2.1  Koncept 1 – Fast spännjärn 

Det första konceptet för fastspänning av blad är utformad enligt figuren 
nedan. Här syns att det inte finns några rörliga delar förutom de tre skruvarna 
där två av dem styr bladets läge och den tredje endast håller nere bladet mot 
de undre stöden.  

 
 

Figur 28 – Koncept med fast spännjärn 
 

Vid denna uppspänning måste man skruva upp de tre skruvarna tillräckligt 
långt för att kunde föra in ett blad från sidan när man laddar bladen. Detta 
kräver också ett speciellt lyftverktyg som inte tar bladet rakt ovaninfrån. 
Förslag på det i figur 29. 
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Figur 29 – Skiss på lyftverktyg. Det gula ska illustrera bladet 

 
Fördelen med konceptet med fast spännjärn är att vi får färre delar som kan 
röra sig och därför en säkrare uppspänning med hänsyn till oönskad rörelse. 
 
 
 
7.2.2  Koncept 2 – Rörligt spännjärn 

Koncept 2 har möjlighet att svänga ut hela fastspänningssystemet genom att 
man lossar en av skruvarna som håller fast det överliggande spännjärnet. Hur 
det fungerar gås igenom noggrannare i nästa avsnitt. Denna funktionen 
kommer vara väldigt hjälpfull för operatören vid laddning av blad. 
 
För att hålla bladet på plats så är det tre individuellt justerbara stöd som var 
och ett trycker ner bladet mot de tre undre stöden. För att inte få någon 
deformation av bladet så trycker de tre övre stöden rakt ovanför de tre undre 
stöden. Anledningen att de tre stöden är individuellt justerbara i höjdled är att 
vissa bladet har som nämnts tidigare en avvikelse i bland annat tjocklek sedan 
gjutningen. Eftersom varje stöd kan skruvas ner så mycket som det behövs för 
att ligga emot ytan på bladet så tar stöden upp detta formfel. Måtten på 
ritningen utgår från andra sidan på bladen, där de fasta stöden sitter, så den 
höjden är alltid samma. Detta eliminerar den extra mätoperationen som 
nämnts i kapitel 3.1. 
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Detta är en kritisk del av fixturen då det är dessa stöden som fixerar bladet i 
dess läge. Två av stöden trycker ner i bladets gjutna gropar och det tredje 
ligger emot ytan bara för att hjälpa till att hålla emot. Det första stödet låser 
bladet för rörelse i planet och det andra stödet låser för rotation i planet. 
 

 
 

Figur 30 – Koncept med rörligt spännjärn 
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Figur 31 – Öppet läge 

 
 
7.2.3  Andra utvärderingen 

När de båda förslagen för fastspänningen tagits fram så bokades ett möte med 
samma grupp som i första utvärderingen (se avsnitt 7.1.5). Under mötet 
diskuterades för och nackdelar med de olika koncepten, men gruppen var enig 
om att arbetet skulle fortlöpa med koncept 2, rörligt spännjärn. De viktigaste 
fördelarna som sågs med detta koncept var möjligheten att svänga ut det 
överliggande spännjärnet, då detta skulle underlätta avsevärt för operatören 
vid detaljbyte och att man kan få ner höjden på fixturen vilket innebär kortare 
fräsverktyg. 
 
 
7.2.4  Styrning svängbar arm 

Koncept 2, rörligt spännjärn, har flera rörliga delar. För att konceptet ska 
fungera måste det hålla en viss noggrannhet när man spänner fast bladen. I 
figuren nedan syns mer detaljerat hur systemet är uppbyggt. 
 
Detalj 1: Skruv 
Detalj 2: Överliggande spännjärn 
Detalj 3: Ben 
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Figur 32 – Delsystem för att kunna svänga ut spännjärn 
 
För att man ska slippa problemet med glappet som kan uppstå i en gänga så 
har både benet och spännjärnet noggrant tillverkade hål som ska styra läget. I 
båda hålen har H7-tolerans satts. Toleransgraden 7 på dimensionen Ø42 ger 
här en tolernasvidd på 0,02 mm. Motsvarande har skruven  Ø42h7 som ska ge 
en spelpassning [12] mellan komponenterna. 
 
 
7.2.5 Spänndon 

Eftersom det är väldigt noga att bladen blir uppspända likadant varje gång för 
att bearbetningen ska ske korrekt i förhållande till gjutämnet så måste 
variationer i uppspänningen elimineras. I figur 30 syns att bladen bara spänns 
med tre skruvar som skruvas ner och trycker mot bladen. Precis som nämndes 
i föregående stycke så kan gängorna ge ett oönskat glapp och därmed medföra 
en felaktig uppspänning. På grund av det så har ett nytt nogrannare delsystem 
för fastspänning  tagits fram. Detta delsystem kommer kunna integreras i det 
slutgiltiga konceptet. 
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Figur 33 – Genomskärning av fastspänningssystem 
 
När skruven skruvas in så trycker den ner kolven som glider igenom en 
bussning (den gula i figuren ovan) och slutligen kommer konan längst ner på 
kolven träffa gropen på propellerbladets yta och då fixera det. När man sedan 
ska lossa bladet så skruvar man upp skruven och då kommer fjädern att trycka 
upp kolven tillbaka till sitt ursprungliga läge. 
 
Bussningens noggrannhet kommer vara avgörande för hur noga repetitionen 
per fastspänning blir.   
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Detalj 1: Överliggande spännjärn 
Detalj 2: Kolv 
Detalj 3: Bussning 
Detalj 4: Fjäderhus 
Detalj 5: Tryckfjäder 
Detalj 6: Gänghus 
Detalj 7: Skruv 

 
 

Figur 34 – Ingående komponenter i fastspänningssystem 

 
 

7.2.6  FEM-analys 
För FEM-analyserna i arbetet kommer programvaran Autodesk Simulations 
Mechanical användas [6]. 
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Eftersom det är viktigt att det överliggande spännjärnet ligger still kommer  
en FEM-analys göras för det delsystemet med syfte att mäta hur mycket det 
kommer förskjutas när stöden spänns åt. I simuleringen nedan har ca 12 kN 
lagts på varje stöd. Värdet är beräknat från hur hårt man drar bladen idag 
(130 Nm). Formeln 7.1 syns nedan [1]. I beräkningen av kraften har hänsyn 
tagits till att befintlig fixturs fastspänning ser annorlunda ut. I bilaga 3 finns 
hela beräkningsförloppet för spännkraften på stöden. 

 
 (7.1) 

 

 
 

Figur 35 - Resultat från FEM-simulering 

Från FEM-simuleringen kan utläsas att kraften från skruven i det översta hålet 
i figur 35 ger ett oönskat böjande moment i konstruktionen. Det är även där 
som största delen av förskjutningen i konstruktionen blir. 
 

Tabell 7.2. Resultat från FEM-simulering 
 
(mm) Displacement 

X 
Displacement 
Y 

Displacement 
Z 

Displacement 
Total 

Resultat 0,224 9,952 0,545 9,966 
 
 
De viktigaste värdena här är X- och Z-axeln då de bestämmer läget på bladet. 
Y-axeln är riktad längs skruven som ska gå genom hålen och styr inte läget.  
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Värdena kommer användas vid dimensionering av det slutgiltiga konceptet för 
att få en så stabil konstruktion som möjligt. 
 
 
7.2.7  Prototypframtagning 

Arbetet med prototypen har gått vidare i och med att gruppen tog beslut om 
att koncept 2, rörligt spännjärn, var det bästa att jobba vidare med. 
 
Verktygsavdelningen skar ut det överliggande spännjärnet i 12 mm plåt, 
vilken sedan bearbetades av undertecknad. 
 

 
 

Figur 36 – Bearbetning av överliggande spännjärn 
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Figur 37 - Färdig prototyp 

I Bilden ovan syns resultatet av prototypbygget. I fas 1 togs beslutet att vända 
bladen upp-och-ner. Prototypen har bekräftat att det sättet att spänna bladet 
fungerar. Eftersom man inte lägger bladet i de gjutna groparna utan de tre 
stöden på undersidan ligger direkt mot bladets krökta yta. Det gör att bladet 
får en tendens att glida men det stoppas från att glida ner av det vänstra benet 
i bilden ovan. 
 
 
7.2.8  Resultat Fas 2 

Det som fastställdes i fas 2 är: 
- Konceptet som ska användas är ”rörligt spännjärn” 
- Den tredje skruvens placering kommer vilja vrida hela spännjärnet och 

bör därför flyttas. 
- Den tredje skruven borde ha tandning för att hålla bladet bättre, då den 

inte styr bladets läge utan bara trycker neråt. 
 
 



55 

7.3  Fas 3 –Koppling mellan maskin och fixtur 

I nuläget finns här inga specifikationer för hur bordet kommer se ut i 
maskinen så konceptet som tas fram här kommer kunna ändras av företaget 
när man vet exakt vilket bord maskinen kommer vara utrustad med. 
 
 
7.3.1  Ingående delar 

För att kunna fixera hela fixturen på maskinbordet finns vissa hjälpmedel 
inbyggda i ett maskinbord. Se figur 39, maskinbord. 
 
För att kunna fixera fixturen på maskinbordet så finns ett hål i mitten av 
bordet. Detta hål är tillverkad med noga tolerans och är avsett för att 
motsvarande fixtur som ska sitta där ska kunna ha en tapp som passar i detta 
hål. 
 
I bordet finns också ett antal T-spår. Se figuren nedan för beskrivning av T-
spår. 
 
 

 
Figur 38 – T-spår 

 
Det mittersta T-spåret i bordet har finare tolerans, exempelvis A=18H7, 
medan de övriga T-spåren inte är lika noga tillverkade, A=18H12. På grund 
av detta brukar en så kallad kil användas för att hindra fixturens rotation runt 
centrum. Kilen kan vara rund eller fyrkantig och bör vara tillverkad med en 
likvärdig tolerans som det mittersta T-spåret. Kilen skulle alltså vara 18h7 för 
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att passa bra till exemplet ovan. Kilen är placerad under grundfixturplatten 
och placeras alltså i det mittersta T-spåret. 
 
För att slutligen fästa fixturen på maskinbordet så skruvas fixturplattan fast i 
T-spåren med så kallade T-spårsmuttrar. 
 

 
 

Figur 39 - Maskinbord 

 
 
7.3.2  Mittenstyrning 

I figuren nedan syns hur mittenstyrningen ska sitta i fixturplattan. Styrningen 
har en Ø30 p6-tolerans, vilket kommer bli en presspassning tillsammans med  
Ø30 H7 i fixturplattan. ØD g7 är tappen som ska ner i maskinbordets 
mittenhål. Eftersom bordet till maskinen inte är bestämt än så är det inget 
bestämt mått där. 
 
Hålet i fixturplattan ska vara genomgående så att man kan driva ur tappen och 
byta den om det skulle behövas. 
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Figur 40 – Mittenstyrning 
 
 
7.3.3  Kil 

Kilen fungerar i stort sett precis likadant som mittenstyrningen. Det är en tapp 
som tillverkas med noga tolerans för att tillsammans med ett hål i fixturplattan 
kunna utgöra en presspassning. Kilen styr sedan hela fixturplattans 
rotationsläge. Den hindrar alltså fixturplattan från att snurra som den hade 
kunnat göra om man bara hade använt mittenstyrningen. 
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Figur 41 – Ritning över kil 

Vänstra delen, Ø18 h7, ska hindra hela fixturplattan att rotera runt sin egen 
centrumaxel. Högra delen, Ø10 n7, pressas in i fixturplattan. Gängor används 
inte för att eliminera glapp. 
 
 
7.3.4  T-spårsfästen 

Det som slutligen håller fast hela fixturplattan i maskinbordet är T-
spårsföstena. I figur 42 syns hur det är tänkt att fungera. En skruv håller ner 
plattan mot bordet när man drar åt den. 
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Figur 42 – T-spårsfästen för maskinbordet 
 
Eftersom det inte finns några mått för hur maskinbordet kommer se ut så är 
inte dessa komponenter specificerade. Både skruven, muttern och en eventuell 
bricka under skruvskallen är alla standardkomponenter. 
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8  Resultat 

Baserat på tester, utvärderingar och datormodeller i förra kapitlet kommer ett 
slutgiltigt resultat konstrueras. Detta kommer, som sades i kapitel 1.3, vara ett 
koncept för hur fixtureringen skulle kunna se ut. 
 

 
Figur 43 – Bottenplattan 

I figur 43 syns hur slutgiltiga förslaget för bottenplattan ska se ut. 
Ytterdiametern på den är satt till Ø1310 mm på grund av maskinens 
begränsningar. I bilden syns även spåren för T-spårsmuttrarna och de två 
hålen för mittenstyrning samt kil. De fyra urfräsningarna är för 
nollpunktssystemen, där varje enhet har en hålbild om Ø78 mm. Varje 
probellerblads bottenplatta kommer sitta på fyra stycken nollpunktsenheter, så 
totalt kommer 16 nollpunktsenheter användas. Urfräsningen är 20 mm precis 
som höjden på nollpunktsenheterna. Anledningen till 
snabbkopplingssystemen är att bottenplattan ovan även ska kunna användas 
till de mindre modellerna av blad för att hålla nere tillverkningskostnader och 
lagerplats.  
 
I figur 44 syns bottenplattan med monterade komponenter. 
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Figur 44 – Bottenplatta med komponenter 

 
Figur 45 – Snabbkoppling till nollpunktssystem 

I figur 44 syns snabbkopplingarna från sidan. Varje platta har fyra tappar som 
var och en passar in i en spännenhet och håller plattorna på plats med hög 
noggrannhet. 
 
En prototyp har även tillverkats av undertecknad i samarbete med 
verktygsavdelningen på företaget. Prototypen har gett värdefull information 
till det slutgiltiga konceptet som presenteras i arbetet. Bild på prototypen ses i 
figur 46. 
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Figur 46 - Prototypen 

 
Den överliggande bryggan som togs fram i kapitel 5.2.2 har konstruerats om 
för att få lägre böjande moment från den tredje spännskruven. I figur 48 syns 
en simulering av bryggans deformation. I modellen är det X- och Y-axeln som 
är intressant eftersom det är de axlarna som styr bladets läge vid fixturering. 
Deformationen för Y-axeln i det längre stödet är ca 0,05mm och 
deformationen i det kortare stödet är ca 0,02mm. Det är det kortare stödet som 
styr bladets läge i fixturen och det längre hindrar bladet från att rotera i 
fixturen. Deformationerna i X-axeln är försumbara. (Under 0,01mm). 
 
Den skruven som inte spänner i en av de två groparna på bladet har 
konstruerats spetsig för att nypa bättre i ämnet och hjälpa till att hålla det på 
plats. Detta stödet kommer utrustas med tandning när fixturen tillverkas. 
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Figur 47 – Nya överliggande bryggan 

 
Figur 48 – FEM-analys av den nya bryggan 

Slutresultatet av arbetet syns i figur 49, och i bilaga 2 kan man även se 
sammanställningsritningen. Arbetet har mynnat ut i ett koncept för samtidigt 
uppspänning av fyra stycken propellerblad med möjligheten att byta ut varje 
individuell plats och kunna sätta dit en annan typ av blad. Bearbetning är 
möjlig vid innekontur, trimning, borrning av hål och fräsning av ytterkontur. 
För att komma åt fräsningen av ytterkonturen kommer dock en relativt lång 
pinnfräs behövas. 
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Av verktygsavdelningen på företaget uppskattas en tillverkningskostnad på ca 
250-300 000kr. Priset kommer då inkludera detaljkonstruktion, 
nollpunktsenheter samt material och tillverkning. 

 

 
 

Figur 49 – Slutgiltiga resultatet 
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Mätoperationen som tidigare gjordes innan man bearbetade bladen är 
eliminerad på grund av att bladen ligger vända med sin referensyta mot de 
fasta stöden. De rörliga stöden som kommer ovanifrån tar upp eventuella fel i 
gjutgodset istället för att man ska mäta och korrigera detta för varje detalj.  
 
Det slutgiltiga resultatet är en produkt av många timmars testande, 
utvärderingar av olika lösningar, dialoger med medarbetare från produktion 
med flera. Tyngden i arbetet har legat på att få fram en fungerande 
slutprodukt, där många förslag har blivit förkastade av olika anledningar. Det 
finns fortfarande många optimeringar och detaljer kvar att lösa innan den 
slutgiltiga fixturen är framtagen, men det är något som 
verktygskonstruktörerna på Xylem kommer få slutföra innan man sätter 
fixturen i produktion. Det som återstår att göra innan konceptet kan användas 
i produktion är: 

 Detaljkonstruktion 
 Verktygssimuleringar i CAM-program 
 Ta fram en prototyp som går att använda i maskin och provbearbeta 
 Lyftverktyg till bladen 
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Bilaga 1 Mätprotokoll 580 14 xx 
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Bilaga 2 Sammanställningsritning 
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Bilaga 3 Beräkning av krafter i gammal 
fixtur 
 
Beräkningar för skruvkraft i nuvarande spännfixtur: 

 
 

S = Nyckelvidd = 30mm (WDS 404-207) 
Dh = Frigående håldiameter = 22mm 
Dm = medeldiameter, för m20 = 18,376mm 
P = 2,5mm 
Mv = 130Nm 
μ = stål/stål = 0,14 
ε = μ/cos30 
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FF=35kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
RA har två parallella stöd som delar lika på kraften 16,7kN. 
RA1 = 16,7/2=8,35kN 
RA2 = 16,7/2=8,35kN 
 
 
Totalt finns fyra stöd på hela fixturen. Varje stöd ger alltså 8,35kN. 
Total kraft verkande neråt på bladet från skruvarna är alltså 8,35*4=33,4kN.
 

FF 

B 
A 

RB RA A R

FF

193mm 177mm 


